AKČNÍ
NABÍDKA
A SLEVY
pro kadeřnické salony v ČR a SR

platnost

září
říjen
2021

5 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream

+ zdarma
1 ks

+Z
 DARMA šampon na ochranu
barvy

5×

SINTESIS COLOR CREAM
Sintesis Color Cream

+

Profesionální permanentní barvy na vlasy. Výběr ze 115 odstínů
barev + 8 přírodních intenzivních odstínů se zdvojeným pigmentem: 1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 + 2 nové tonizační barvy BT1 Platinum
129 Kč
Ash a BT2 Platinum Pearl (tonizační barvy
5,16 €
se používají výhradně s novým TONE ACTI100 ml
VATOREM).

645 Kč
25,80 €
UŠETŘÍTE:
120 Kč / 4,80 €
500 ml
kód: 1248

100 ml

10 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream

+Z
 DARMA Tekuté krystaly

+ zdarma
1 ks

10×

+

TONIZAČNÍ BARVY
Nové barvy neutralizují nežádoucí žluté odstíny, které vznikají
po zesvětlování vlasů. Používají se výhradně s novým TONE
ACTIVATOREM.

1 290 Kč
51,60 €

BT1 Platinum Ash – vytváří studený odlesk
BT2 Platinum Pearl – vytváří fialový odlesk
Míchací poměr 1:1,5
BT1

BT2

UŠETŘÍTE:
239 Kč / 9,56 €

129 Kč
5,16 €
100 ml

15 + 2 ZDARMA

VÝBĚR ZE 125 ODSTÍNŮ BAREV
A 48 ODSTÍNŮ BEZAMONIAKOVÝCH BAREV

SINTESIS COLOR CREAM
AMMONIA FREE
Sintesis Color Cream Ammonia Free
Bezamoniakové barvy s keratinem
a arganovým olejem, výběr ze 48 odstínů
barev. Dokonalé krytí šedin.

100 ml
kód: 1018

100 ml

Sintesis Color Cream

+Z
 DARMA Keratin Protein Shampoo
+Z
 DARMA Keratin Protein Keratin Mask
1 935 Kč
77,40 €

129 Kč
5,16 €
100 ml

+ zdarma
1 ks

UŠETŘÍTE:
434 Kč / 17,36 €

+ zdarma
1 ks

15×

+
100 ml
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1 000 ml
kód: 250032

1 000 ml
kód: 102020

Protective Bleaching Powder
Perfektní kompromis pro dokonalé zesvětlení až o 9 odstínů* při ochraně vlasového vlákna díky Plex technologii, která zmírňuje
agresivní účinky chemického procesu.
• Inovativní textura (neztéká, nezasychá)
NOVINKA
• Obsahuje Agar Agar – extrakt získávaný z mořské řasy Tengusa
ochraňující vlasové vlákno
• Obsahuje Kyselinu Pantothenovou (vitamin B5), vitamin K a E
TECHNOLOGY
pro posílení vlasového vlákna
• Vhodný pro přírodní i barvené vlasy
• Modrý pigment zabraňuje vzniku žlutých a oranžových odstínů
• Lze míchat s oxidanty 10 – 20 – 30 – 40 VOL

PLE

OXIDISING
EMULSION

MIXING AND PROCESSING TIMES
MAX
2 LEVELS

MAX
4 LEVELS

MAX
6 LEVELS

MORE THAN
6 LEVELS

10 Volume

1:1-1:1/2 -1:2
max 30 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 45 min

2
bleaching

2
bleaching

20 Volume

1:1-1:1/2 -1:2
max 20 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 40 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 60 min

2
bleaching

30 Volume

1:1-1:1/2 -1:2
max 15 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 40 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 60 min

2
bleaching

40 Volume

1:1-1:1/2 -1:2
max 10 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 40 min

1:1-1:1/2 -1:2
max 60 min

2
bleaching

*Při zesvětlování o 6 odstínů a více je potřeba pro dokonalý výsledek
provést aplikaci dvakrát

WITH
AGAR AGAR

349 Kč / 13,96 €

299 Kč
11,96 €
500 ml
kód: 1030

ROUGE
s extraktem z organického granátového jablka,
který pomáhá neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Granátové jablko je velice bohaté na
přirozeně se vyskytující ovocné kyseliny, které podporují uzavření kutikuly vlasu, čímž napomáhá
zafixovat barevný pigment ve vlasech, a tím udržet lesk a intenzitu barvených vlasů po dlouhou dobu.

295 Kč / 11,80 €

320 Kč / 12,80 €

215 Kč / 8,60 €

249 Kč
9,96 €

269 Kč
10,76 €

169 Kč
6,76 €

1 000 ml
kód: 250024

1 000 ml
kód: 102012

150 ml
kód: 356001

NO ORANGE
s organickým extraktem z mandlí,
který vlasy intenzivně hydratuje. Řada PLATINUM NO ORANGE působí proti nežádoucím oranžovým
tónům a je určena pro hnědé a tmavší blond vlasy.

295 Kč / 11,80 €

320 Kč / 12,80 €

249 Kč
9,96 €

269 Kč
10,76 €

1 000 ml
kód: 250034

1 000 ml
kód: 102022

AKČNÍ LETÁK ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2021

3

URYCHLOVAČ BARVENÍ

LAKY NA VLASY

Fast Colour

Ultra Strong lak s výjimečně silnou fixací

Nový urychlovač barvení. Zkracuje dobu barvení a zesvětlování
až o 1/3. Bez agresivních chemikálií. Chrání vlasy a barvu zintenzivní a rozzáří.

Vhodný pro moderní styling, zachovává
dokonalý tvar účesu, dodává vlasům lesk a objem
po každé aplikaci. Formule „zabraňující vzniku vlhkosti“ dlouhodobě zachovává tvar účesu a pečuje
o vlasy s ohledem na jejich přirozený objem. Nezanechává na vlasech žádný povlak a velmi snadno
se vyčesává pomocí kartáče.

127 Kč / 5,08 €

359 Kč / 14,36 €

299 Kč
11,96 €

109 Kč
4,36 €

50 ml
kód: 204003

500 ml
kód: 3028
FIXING 1 2 3 4 5

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

PĚNOVÁ TUŽIDLA

Comfort Soothing Elixir

Pěna Equal – silná fixace

Uklidňující sérum při barvení. Uklidňující dermo-ochranný
elixír vyvinutý k ochraně pokožky a vlasů při barvení. Zabraňuje
podráždění a zarudnutí, které může nastat v průběhu barvení. Má
výborné zklidňující účinky. Kombinace účinných látek poskytuje
absolutní ochranu vlasové pokožce i vlasům. Obsahuje extrakt
z aloe vera, který vytvoří na pokožce ochranný film
a tím zabraňuje zarudnutí a svědění kůže, olej ze semen slunečnic chrání, zlepšuje barvu a hydratuje vlas.
Vlasy jsou po barvení plné lesku
219 Kč / 8,76 €
a nedochází k jejich vysušení.

Pěna se silným fixačním účinkem obnovující strukturu a obsahující keramidy, určená
především pro nepoddajné vlasy a pro
účesy s mokrým efektem.

120 Kč / 4,80 €

99 Kč
3,96 €

179 Kč
7,16 €

400 ml
kód: 3036

70 ml
kód: 403010

FIXING 1 2 3 4 5

FIXACE ÚČESU

KERATINOVÝ SYSTÉM

Gel Ultra Strong

Shampoo Cioccolato E Cheratina
Šampon s extraktem kakaa a keratinu čistí a vyživuje vlasy
od kořínků ke konečkům. Kakaový extrakt chrání vlasy proti
nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Keratinový extrakt je
zároveň hluboce vyživuje a hydratuje. Vlasy jsou po použití vitální
a zdravé.

Díky svému přirozenému účinku zajišťuje optimální fixaci
a umožňuje každodenně vytvářet stylové účesy i z těch nejméně
poddajných vlasů. Zároveň dodává vlasům lesk bez jakéhokoliv
zatížení.

109 Kč / 4,36 €

Maschera Cioccolato E Cheratina

89 Kč
3,56 €

Maska s kakaovým a keratinovým extraktem. Působí hloubkově,
odstraňuje přirozenou nečistotu z vlasů a zároveň zvýrazňuje jejich
hebkost. Vlasy nezatěžuje. Proniká až do vlasového vlákna, tím ho
posiluje a obnovuje jeho lesk a vitalitu. Zlepšuje rozčesávání.

150 ml
kód: 1110
FIXING 1 2 3 4 5

Water Wax For Shine & Shape
Vosk pro zajištění neodolatelného mokrého vzhledu. Nezanechává zbytky ve vlasech a vytváří výjimečnou formu a pružnost
účesu. Rychlý styling, snadná aplikace, intenzivní vůně, kreativní
vzhled.

extrakt z čokolády, keratin
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125 Kč / 5 €

185 Kč / 7,40 €

198 Kč / 7,92 €

99 Kč
3,96 €

149 Kč
5,96 €

159 Kč
6,36 €

500 ml
kód: 1251

500 ml
kód: 4012

100 ml
kód: 1185
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sahuj
Neob S, paraLE
SLS, S silikony,
beny, lní oleje
á
miner

A
SLEV
20 %

Nabídněte klientkám šetrný přístup k vlasům a dopřejte jim dokonalý
servis provoněný přírodou a novými pocity při návštěvě vašeho salonu.
Niamh Hair Concept laboratoře vyvinuly unikátní koncept BE PURE. Inovativní složení a organické ingredience pro komplexní
regeneraci a zdravé vlasy. Čistá přírodní linie bez použití škodlivých chemických kosmetických surovin splňující nároky spotřebitelů bez
záporného vlivu na lidské zdraví a na životní prostředí.

DETOX | DETOX
• Pro normální vlasy a vlasy s tendencí k plihnutí a maštění
• Obsahuje organický extrakt z Aloe vera a mrkve
Aloe vera je vysokým zdrojem hydratačních složek. Její blahodárné a léčivé účinky jsou dány exkluzivní kombinací
enzymů, aminokyselin, mastných kyselin, minerálů a vitamínů. Extrakt z mrkve má vliv na stav vlasů, obnovuje
jejich strukturu, normalizuje vylučování mazových žláz, a tím zabraňuje tvorbě mastných lupů. Tato řada účinně
neutralizuje tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. Detoxikační scrub
odstraňuje znečišťující mikročástice.

209 Kč / 8,36 €

269 Kč / 10,76 €

229 Kč / 9,16 €

289 Kč / 11,56 €

219 Kč / 8,76 €

167 Kč
6,68 €

215 Kč
8,60 €

183 Kč
7,32 €

231 Kč
9,24 €

175 Kč
7€

500 ml
kód: 1345

1 000 ml
kód: 1346

500 ml
kód: 1343

1 000 ml
kód: 1344

150 ml
kód: 1342

Detox Shampoo

Detox Mask

Detox Scrub

GENTLE | KAŽDODENNÍ PÉČE
• Pro všechny typy vlasů a každodenní mytí
• Obsahuje organický extrakt ze sladkých mandlí a chrpy
Sladké mandle obsahují základní živiny, jako je hořčík, draslík, železo a vápník. Hořčík
působí blahodárně na pokožku a vlasy. Extrakt z mandlí působí hydratačně, protizánětlivě
a nevyvolává alergické reakce. Extrakt z květů chrpy vlasy chrání před poškozením, lámáním
a posiluje vlasovou strukturu. Zároveň velmi pozitivně působí na vlasovou pokožku, pomáhá
zachovávat neutrální pH vlasu, snadno se vstřebává a je velmi dobře snášen. Dodává vlasům
jemnost a hebkost. Proto je ideální pro každodenní použití.

290 Kč
11,60 €
159
Kč
89102
6,36 €

199 Kč / 7,96 €

500 ml
kód: 1360

Gentle Shampoo

259 Kč / 10,36 €

219 Kč / 8,76 €

289 Kč / 11,56 €

205 Kč
8,20 €

175 Kč
7€

229 Kč
9,16 €

1 000 ml
kód: 1359

500 ml
kód: 1361

1 000 ml
kód: 1367

Gentle Mask
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míchací poměr 1:1,5

LOVIN COLOR
Barvicí krém s přírodními výtažky z ALOE VERA,
OLIVOVÉHO A ARGANOVÉHO OLEJE.
Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu vlasu.
ŘADA OBSAHUJE 89 ODSTÍNŮ:
Přírodní − přírodní intenzivní odstíny − popelavé odstíny
− zlaté odstíny − měděné odstíny − červené odstíny
− intenzivní červené – červená – fantazie − speciální
červené odstíny − mahagonové odstíny – fialové odstíny − pískové béžové − kouřová − ledově hnědé odstíny
− odstíny země − super zesvětlovací odstíny – platinové
odstíny − korekční odstíny.

Vyzkoušejte i nové a krásné odstíny barev značky Lovien. Řada
Super Light Blond byla rozšířena o 6 odstínů s nádechy fialové,
zlaté, popelavé a hnědé. O dalších 5 odstínů se rozšířily i čokoládové tóny.

119 Kč / 4,76 €

95 Kč
3,80 €
100 ml

Akční cena se vztahuje i na barvy Magicolor

AKTIVÁTORY

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

Oxig
Specifický krémový peroxid. Je charakteristický svojí stabilitou a není agresivní k pokožce
hlavy. Lehce parfemovaný.
56 Oxidační
52 Oxidační
53 Oxidační
54 Oxidační
55 	Oxidační

krém
krém
krém
krém
krém

1,5% (VOL 5) 1 000 ml
3% (VOL 10) 1 000 ml
6% (VOL 20) 1 000 ml
9% (VOL 30) 1 000 ml
12% (VOL 40) 1 000 ml

NOVINKA, BEZ AMONIAKU
Argan Deco Oil
Revoluční zesvětlující melír v oleji. Perfektní
pro ty, kteří hledají intenzitu a odstíny zářivé
blond. Respektuje strukturu vlasů a je velmi
jemný. Arganový olej chrání a regeneruje.
379 Kč / 15,16 €

299 Kč
11,96 €
500 ml
kód: 61

89 Kč / 3,56 €

75 Kč
3€
1 000 ml

Anti Yellow Aktivátor
Specifická oxidační emulze v krémové konzistenci (12%, 40 VOL)
obasahující fialový pigment , díky němuž
NOVINKA
dochází k o 20 % vyšší účinnosti při zesvětlení
než s běžným oxidantem. Neutralizuje žluté
a oranžové odlesky již ve fázi odbarvování.
Ideální jak pro odbarvování tak pro superzesvětlování. Speciálně vyvinutý pro míchání
s béžovými, popelavými a blond studenými
odstíny. Rovnoměrný a zářivý výsledek při
zachování vlasové struktury.
Způsob použití:
Oxidační emulze se standardně míchá
s barvami v poměru 1:1,5 nebo 1:2 dle
zvoleného odstínu.
239 Kč / 9,56 €
Pro odbarvení se volí
poměr podle požado189 Kč
vaného stupně zesvět7,56 €
lení, který je uveden
1 000 ml
v návodu každého
kód: 159
melírovacího prášku.

6

AKČNÍ LETÁK ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2021

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
No Yellow Shampoo
Speciální šampon, který odstraňuje nepříjemné žluté odlesky.
Díky svým účinným látkám vlasy zjemňuje a má antistatický efekt.

NOVINKA
NOVINKA

109 Kč / 4,36 €

259 Kč / 10,36 €

89 Kč
3,56 €

199 Kč
7,96 €

250 ml
kód: 195

1 000 ml
kód: 196

PÉČE O VLASOVOU POKOŽKU
Shampoo Anti-Dandruff
Šampon proti lupům, čistí vlasovou pokožku, odstraňuje stávající lupy a zabraňuje vytváření nových lupů.

ARGANOVÁ SADA

Exklusivní akce na řadu
128 Kč / 5,12 €

270 Kč / 10,80 €

99 Kč
3,96 €

219 Kč
8,76 €

300 ml
kód: 71

1 000 ml
kód: 140

Oxi Mousse Hair Loss Recovery
2 in 1 – výživa a styling
Unikátní pěna, která je určena pro posílení a výživu celého vlasového vlákna a vlasové cibulky. Revoluční složení s oxygenem
a přírodním extraktem z rostlin. Extrakt obsahuje rozmarýn a kopřivu s antibakteriálními účinky,
menthol pro stimulaci a osvěžení, piniový a chmelový
výtažek redukuje oxidativní poškození vlasového
vlákna a hydratuje vlasovou pokožku. Po aplikaci
ucítíte okamžitý efekt okysličení a osvěžení vlasů
a vlasové pokožky.
• odstraňuje přebytek kožního
360 Kč / 14,40 €
mazu v pokožce hlavy
289 Kč
• vyvažuje fungování mazových
žláz
11,56 €
• podporuje růst vlasů a zamezuje
150 ml
jejich vypadávání
kód: 131

LAK NA VLASY

Argan & Shea Butter Oil
Luxusní arganový olej pro poškozené
a vysušené vlasy. Vyživuje a současně
regeneruje. Rychle se absorbuje a zanechá
vlasy přirozeně hladké, jemné a hedvábné.
Obsahuje vitamín A, E, a F, které
chrání pokožku a vlasy před
269 Kč / 10,76 €
volnými radikály a zpomalují
219 Kč
proces stárnutí. Velmi účinný je
8,76 €
proti krepatění vlasů.
100 ml
kód: 115

Argan & Shea Butter Mask
Maska s vysokým obsahem
arganového oleje a bambuckého
másla. Hloubkově vyživuje vlas
a trvale ochraňuje
před vysycháním
239 Kč / 9,56 €
a stárnutím
199 Kč
vlasových vláken.
7,96 €
Usnadňuje
500 ml
rozčesávání.
kód: 116

Argan & Shea Butter Royal Pearls

Sculpting Hair Spray
Vlasový sprej (mechanický rozprašovač) pro snadné a rychlé tvarování účesu, větší objem laku než
v tlakové láhvi. Zanechává hedvábný lesk, neslepuje
vlasy a dobře se vyčesává. Střední
179 Kč / 7,16 €
síla tužení.

145 Kč
5,80 €
350 ml
kód: 62

Perlové sérum je vynikajícím produktem pro intenzivní
regeneraci a ochranu proti stárnutí struktury vlasů. Vyznačuje se
přítomností arganového oleje a bambuckého másla. Jedinečné
je jeho perlové složení. Vytváří na vlasech
NOVINKA
film, který působí jako bariéra proti vnějším
vlivům (smog, částice uhlíku, UV záření
a další). Tvoří přirozený ochranný štít. Po
aplikaci zůstávají vlasy lesklé a měkké, plné
vitality.
279 Kč / 11,16 €

229 Kč
9,16 €
30 ml
kód: 127

PĚNOVÁ TUŽIDLA
Sculpting Foam
Pěnové tužidlo, které obsahuje sójové výtažky, díky
kterým je vlas krásně lesklý, hladký a v konečné fázi
i plný objemu.

PRO SILNOU MODELÁŽ ÚČESU
139 Kč / 5,56 €

115 Kč
4,60 €
200 ml
kód: 63

Při zakoupení všech
3 produktů navíc ZDARMA
Argan&Shea Butter Shampoo
500 ml v ceně 198 Kč

500 ml
kód: 118
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D OKONAL Á PÉČE
O PÁNSKOU KLIENTELU
BEARD & HAIR

NOURISHING SHAMPOO

HAIR SPRAY
EXTRA DRY

HAIR ICE LOTION

Šampon určený pro šetrné
mytí vousů a vlasů.
Obnovuje správnou
rovnováhu vlhkosti vlasové
pokožky, vousů a vlasů,
zachovává jejich přirozenou
hydrataci. Šampon je navržen
tak, aby zabránil zarudnutí,
vysušování a podráždění
pokožky.

Hair Spray Extra Dry lak je ideální
pro vytvarování účesu pro každý
den. Nepostradatelný lak pro
vytvoření odvážných kreací, které
vyžadují dlouhotrvající efekt. Obsahuje speciální formuli Extra Dry,
která zajistí trvalý tvar a ochranu
před vlhkostí. Decentní pánská
vůně pro všechny muže, kteří mají
svůj vlastní styl.

Dandy Hair Ice Lotion je posilující
a osvěžující lotion určená pro všechny
typy vlasů. Díky
přítomnosti mentolu
poskytuje okamžité
osvěžení, usnadňuje
česání a oživuje styling.
Lotion dodává vlasům
energii a oživuje vlasy
s dlouhotrvajícím efektem.

229 Kč / 9,16 €

159 Kč / 6,36 €

290 Kč / 11,60 €

185 Kč
7,40 €

119 Kč
4,76 €

235 Kč
9,40 €

300 ml
kód: 1192

300 ml
kód: 1396

250 ml
kód: 1194

Professional Food Therapy

Bamboo Sprout Line

Bamboo Sprout
Shampoo

Bamboo Sprout Deep
Treatment Mask

Šampon byl speciálně
navržen tak, aby vlasy
přirozenou cestou vyčistil
a souběžně léčil. Jsou čisté
a plné života. Tato formule
neobsahuje sůl a je obohacena o vitamíny z bambusových výhonků, které
dodávají vlasům pevnost
a podporují růst.
Vlasy jsou dobře
živené a zářící.

Vlasová regenerační
maska obnovuje sílu a růst
poškozených, slabých
a polámaných vlasů. Tento produkt je obohacen o koncentrované aktivní látky bambusových
výhonků a vitamínu E. Intenzivně
posiluje strukturu a podporuje
růst vlasů s pH 3,5.

 amboo Sprout
B
Leave-in Conditioner
bezoplachový
kondicionér
Byl speciálně navržen
tak, aby přirozeně
a hloubkově hydratoval
jednotlivé prameny vlasů.
Současně kvalitně vyživuje
a výsledkem jsou vlasy zářící
a plné života.

220 Kč / 8,80 €

169 Kč / 6,76 €

195 Kč / 7,80 €

179 Kč
7,16 €

139 Kč
5,56 €

159 Kč
6,36 €

300 ml
kód: 6091

400 g
kód: 6080

300 g
kód: 6100

Při zakoupení
všech 3 produktů
navíc ZDARMA
Tips Fixer v ceně
198 Kč / 7,92€

Geometrix Curl Cream

Geometrix Volumizzante Spray

Geometrix Oil Non Oil

Stylingový krém pro podporu kudrnatých vlasů všech délek. Bez oplachování. Nezatěžuje vlasy, eliminuje jejich
krepatění a dodává vlasům
dokonalý tvar. Vlasy zanechává jemné s výraznými
kudrnami.

Sprej na zvýšení objemu vlasů s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem. Vyvážená
směs ošetřujících složek redukuje statické
vlastnosti a fixační složky napomáhají udržet styling co nejdéle.
Obnovuje objem vlasů a jejich
lesk. Vlasy budou viditelně
zhuštěné a výrazně objemnější
se zdravým leskem. Vhodný i na
nejjemnější typy vlasů.

Olej, který dodává lesk vlasům. Speciální kondicionér chrání
a revitalizuje vlasovou
strukturu a podporuje
vlny bez zatížení vlasů.
Zvláště vhodný pro
vytvoření mokrého
efektu. Obsahuje také
termo-aktivní a ochranné složky. Zabraňuje
krepacení vlasů.

PRO DOKONALÉ VLNY
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FOUSY A VLASY

269 Kč / 10,76 €

279 Kč / 11,16 €

249 Kč / 9,96 €

215 Kč
8,60 €

225 Kč
9€

199 Kč
7,96 €

200 ml
kód: 4087

200 ml
kód: 4089

250 ml
kód: 4093
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12-in-One Amazing Leave
in Treatment

12-in-One Amazing Leave in
Treatment Keratin Enriched

Unikátní formule pro komplexní regeneraci
vlasů bez oplachování.
• hloubkově ošetřuje
• vhodný pro nepoddajné vlasy
• pro snadnější rozčesání
• ochraňuje barvu
• dodává vlasům maximální lesk
• zabraňuje lámání vlasů
• obnovuje strukturu
• dodává hedvábný vzhled
• zvětšuje objem
• chrání vlasy před žehlením
a fénováním (až do 240 °C)
• zabraňuje třepení konečků

Nová formule pro komplexní regeneraci vlasů obohacená o keratin
a brutnákový olej.
• obohacený o keratinové proteiny
• brutnákový olej regeneruje vysušené
a krepaté vlasy
• dodává vlasům maximální lesk
• pro snadnější rozčesání
• chrání barvu
•o
 chraňuje vlasy před
žehlením a fénováním
(až do 240 °C)
•z
 abraňuje třepení
konečků

12-in-One Amazing
Leave in Treatment
Volumizing
Nová formule pro komplexní
regeneraci a pro zvýšení objemu
vlasů.
• pro snadnější rozčesání vlasů
• ochraňuje barvu
• dodává vlasům maximální
lesk
• dodává hedvábný vzhled
• chrání vlasy před žehlením
a fénováním (až do 240 °C)
• zabraňuje třepení konečků

175 Kč / 7 €

345 Kč / 13,80 €

345 Kč / 13,80 €

145 Kč
5,80 €

279 Kč
11,16 €

279 Kč
11,16 €

100 ml
kód: 3115

300 ml
kód: 3116

300 ml
kód: 3117

INOVATIVNÍ STYLINGOVÁ ŘADA
PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Volumizing Texture Spray
Lak na vlasy pro každodenní posílení a plnější vzhled účesu. Při aplikaci na suché vlasy u kořínků dodává
objem. Sprej se středně silnou fixací je neviditelný a nelepí. Ideální pro vytvoření plnějšího vzhledu a dodání
textury.
Je obohacený o moringový olej obsahující antioxidanty, které chrání vlas před vnějšími škodlivými vlivy.

Weather Protect Anti Frizz Finishing Spray
Lak na vlasy s ultra silnou fixací chránící
účes před všemi typy počasí.
Dodává lesk a zároveň zabraňuje krepatění vlasů. Obsahuje keratin a UV filtr, který chrání vlasy
před škodlivými slunečními paprsky. Poskytuje
také tepelnou ochranu při použití žehličky a narovnávacího kartáče. Aplikuje se na suché vlasy při
dokončování účesu.

Firm Hold Hairspray
Lak na vlasy s extra silnou fixací zajišťující silnější
dlouhodobou fixaci účesu (24 hod).
99 Kč / 3,96 €
Obsahuje keratin a UV filtr, který chrání
vlasy před škodlivými slunečními pa79 Kč
prsky. Sprej je obohacený o morin3,16 €
gový olej obsahující antioxidanty,
200 ml
které chrání vlas před vnějšími
kód: 119321
škodlivými vlivy.

109 Kč / 4,36 €

109 Kč / 4,36 €

89 Kč
3,56 €

89 Kč
3,56 €

300 ml
kód: 119383

300 ml
kód: 119369

LAKY NA VLASY

PĚNOVÁ TUŽIDLA

Keratin Complex Extra Strong Hair Spray

Keratin Complex Strong Hair Mousse

Ultra silně tužicí lak s keratinem – přírodní vlasový
zpevňovač. Zanechává vlasy jemné, lesklé a plné
objemu. Neslepuje vlasy a dobře se vyčesává.

Silné vlasové tužidlo s keratinem – přírodním
stavebním materiálem vlasů. Zajistí elastické
zafixování, objem a přirozený vzhled účesu.

159 Kč / 6,36 €

159 Kč / 6,36 €

129 Kč
5,16 €

129 Kč
5,16 €

750 ml
kód: 5750

500 ml
kód: 5605

AKČNÍ LETÁK ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2021
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Power Up Hair Clipper
Profesionální bezdrátový strojek s nastavitelnou pákou umožňující měnit výšku
střihu stiskem palce 0,5–4 mm
• stříhací hlava o šířce 45 mm
• lithiová baterie s dlouhou životností 2200 MAH (max 240 minut, nouzově
lze napojit na adaptér) a s rychlým nabíjením (120 minut)
• profesionální titanové čepele prvotřídní kvality, se systémem
ochrany pokožky
• synchronní stejnosměrný motor s otáčkami
až 7 000 ot/min.
• základní délka střihu 0,7 mm
• praktický a moderní design
• tichý chod
• životnost 2 000 hod
• výkon 10 W
• váha 405 g
• balení obsahuje: ochranný kryt na čepel, kartáček, olej na
promazání 10 cl, 5 magnetických nástavců: 1,5 – 3 – 6 – 10 – 13 mm,
nabíjecí stanici a kabel.

3 690 Kč / 147,60 €

2 999 Kč
119,96 €
kód: 6338

GALAXIS GOLDEN CUT

Accademy Style
•
•
•
•
•
•

NOVINKA


vhodné
i pro školy
kadeřnický set nůžek
nerezová ocel
mikrozoubky pro rovný střih
kalené v ledové atmosféře
nůžky „professional“ 5,5",
délka 14 cm + jednostranné
efilační nůžky, 36 zubů,
30% prostříhání

1 590 Kč
63,60 €

Právě naskladněno

kód: 266/5.5

Nůžky „regular“ slide cutting 5,5",
opěrka prstu, délka 14 cm.

Při zakoupení
ZDARMA kartáč
Olivia Garden Paddle
Black&Gold v ceně
319 Kč / 12,76 €

1 360 Kč / 54,40 €

1 060 Kč
42,40 €
kód: 292

ACTIVE CARBON FIBRE SERIE
kód: 519

128 Kč / 5,12 €

99 Kč
3,96 €

• hřebeny

pro profesionální využití
s aktivními karbonovými vlákny
• antistatické, antibakteriální
• odolné teplotě až do 230 °C
• zaoblené hrany zubů jsou příjemné pro vlasy a vlasovou pokožku
• odlehčené, nerozbitné

Velikost 185 × 38 mm
kód: 513

Velikost 180 × 22 mm
kód: 515

Velikost 184 × 28 mm

kód: 501

Velikost 236 × 27 mm

kód: 517

Velikost 220 × 30 mm
kód: 503
kód: 511

Velikost 207 × 27 mm
kód: 505

Velikost 222 × 48 mm

Velikost 217 × 27 mm
kód: 509
kód: 507

Velikost 195 × 50 mm

Velikost 195 × 27 mm
kód: 521

Velikost 198 × 25 mm
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SPEED XL
•n
 ové generace nejprodávanějších profesionálních kartáčů.
Extra dlouhé tělo kartáčů (15 cm) umožňuje ve srovnání
se standardní velikostí snížení doby foukání až o 25%
• tourmalin- Iontová technologie
• keramické tělo kartáče
• antistatické nylonové štětiny
• ergonomicky tvarovaná rukojeť se vsazeným výsuvným hrotem

Při zakoupení 2 ks
libovolných kartáčů
Speed XL ZDARMA čistič
kartáčů Olivia Garden
v ceně 99 Kč / 3,96 €

Made out of

RECYCLED
FISHING NET

NOVINKA
339 Kč / 13,56 €

299 Kč / 11,96 €

255 Kč
10,20 €
Speed XL Ceramic + ion 25 (∅ 25 mm)

kód: TSP25

289 Kč
11,56 €
Nanothermic Speed XL ∅ 24 mm

319 Kč / 12,76 €

Speed XL Ceramic + ion 35 (∅ 35 mm)

349 Kč / 13,96 €

269 Kč
10,76 €
kód: TSP35

kód: NT-TSP24

Nanothermic Speed XL ∅ 34 mm

299 Kč
11,96 €
kód: NT-TSP34

369 Kč / 14,76 €
409 Kč / 16,36 €

315 Kč
12,60 €
Speed XL Ceramic + ion 45 (∅ 45 mm)

349 Kč
13,96 €

kód: TSP45

Nanothermic Speed XL ∅ 44 mm

kód: NT-TSP44

389 Kč / 15,56 €

330 Kč
13,20 €
Speed XL Ceramic + ion 55 (∅ 55 mm)

439 Kč / 17,96 €

375 Kč
15 €

kód: TSP55

Nanothermic Speed XL ∅ 54 mm

kód: NT-TSP54

489 Kč / 19,56 €

415 Kč
16,60 €

539 Kč / 21,56 €

459 Kč
18,36 €

kód: TSP65

Speed XL Ceramic + ion 65 (∅ 65 mm)
Nanothermic Speed XL ∅ 64 mm

BLACKLABEL

339 Kč / 13,56 €

289 Kč
11,56 €
∅ 20 mm

kód: BL-TSP20
359 Kč / 14,36 €

∅ 25 mm

kód: NT-TSP64

XTREME SHEAR COLLECTION
XT500/635 Set nůžek 2 ks – Xtreme 5.0" + Xtreme 6.35"
XT575/635 Set nůžek 2 ks – Xtreme 5.75" + Xtreme 6.35"

305 Kč
12,20 €
kód: BL-TSP25
379 Kč / 15,16 €

∅ 35 mm

325 Kč
13 €
kód: BL-TSP35
429 Kč / 17,16 €

365 Kč
14,60 €
∅ 45 mm

kód: BL-TSP45
449 Kč / 17,96 €

385 Kč
15,40 €
∅ 55 mm

kód: BL-TSP55

1 150 Kč / 46 €

990 Kč
39,60 €
kódy:
XT500/635,
XT575/635

AKČNÍ LETÁK ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2021
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SLEVOMÁNIE
Anticrespo Hair Lotion

Geometrix Sweet Cream Mousse

Vhodné především pro ošetření suchých vlasů, pomáhají odstranit
krepatost vlasů během několika málo sekund. Mají vyhlazovací účinek, dodávají tvárnost a jemnost i těm nejméně poddajným vlasům.

Bezoplachová ochranná krémová pěna ideální pro
regeneraci kudrnatých a vlnitých vlasů všech vlasových
délek s anti-frizz efektem. Vlasům dodává hebkost
a jemnost, aniž by vlasy zatížila.
Aplikuje se na umyté a ručníkem
298 Kč / 11,92 €
vysušené vlasy.

30 Kč / 1,20 €

20 Kč
0,80 €

149 Kč
5,96 €

10 ml
kód: 1075

200 ml
kód: 04091

Toner

Repairing and Hydrating Huile d´Argan
Shampoo 12 ml + Restructuring Mask 12 ml
Arganový šampon a arganová maska
Arganový olej zmírňuje svědění vlasové pokožky, snižuje suchost
pokožky a vlasům dává vitalitu, sílu, lesk a hebkost.

Ošetřující toner pro zvýraznění a oživení barevných i přírodních
vlasů. Velmi praktický a snadno použitelný přípravek, který vrací
barvě vitalitu a současně dodává vlasům jemnost a objem.
1207 fialový (Violet)
1209 medový (Honey)
1211 kaštanový (Marron Glace)

328 Kč / 13,12 €

99 Kč
3,96 €

40 Kč / 1,60 €

15 Kč
0,60 €

250 ml
kódy:
1207, 1209, 1211

12 ml + 12 ml
kód: 10051

1207

1209

MISS LADY BFLY

Kiepe fén DUO
Profesionální fén s vysokým výkonem,
skvělým rozsahem vzduchu a ergonomickou
rukojetí.
• výkon až 2400W
• 3 stupně ohřevu
• 2 rychlosti
• vhodné pro praváky i leváky
• součástí balení jsou 2 vyměnitelné nástavce

350 Kč / 14 €

Dárkové kazety profesionálních kartáčů
na rozčesávání vlasů
1 490 Kč / 59,60 €

790 Kč
31,60 €

155159GO Kiepe Miss Lady Bfly Gold
155159SI
Kiepe Miss Lady Bfly Silver
155159TI
Kiepe Miss Lady Bfly Titanium

1211

99 Kč
3,96 €
kódy:
155159GO, 155159SI,
155159TI

kódy:
8305WH, 8305GR,
8305BL, 8305VI

155159GO

155159SI

155159TI

Volcanic Ash Scrub
8305WH

Hloubkově čistící maska s vulkanickým popelem.
Detoxikační obličejová maska využívající čistící sílu
vulkanického popelu (také známého jako bentonit
– aztécká hlína) k hloubkovému vyčistění pokožky.
Čistí póry, působí protizánětlivě a pomáhá i proti
kožním plísním. Vulkanický popel se chová jako
magnet, nečistoty vytáhne na povrch pokožky,
odkud se smyjí vodou. Výsledkem je obnovená,
zregenerovaná svěží pleť.

8305GR

168 Kč / 6,72 €

8305BL

1 + 1 ZDARMA
při nákupu 1 ks scrubu
obdržíte druhý ZDARMA

8305VI

79 Kč
3,16 €
170 g
kód: 4036

VEŠKERÉ ZMĚNY (CEN APOD.) A TISKOVÉ CHYBY V TOMTO LETÁKU JSOU VYHRAZENY!
AKČNÍ NABÍDKA A SLEVY PRO KADEŘNICKÉ SALONY V ČR A SR PLATNÁ V OBDOBÍ 1. 9. – 31. 10. 2021,
PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

ROSO Cosmetics s.r.o.

Masarykova 515, 664 61 Rajhrad u Brna, ČR
tel.: +420 543 255 444–5, +420 725 856 350
tel.: +421 232 144 143 (zákazníci SK), +421 948 552 527 (zákazníci SK)
e-mail: info@rosocosmetics.com, www.rosocosmetics.com
fb.com/rosocosmetics

roso_cosmetics

poškozený
obal

